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Fakultetsledelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 kl: 9.30 – 12.30  
Mødet afholdes på Institut for Agroøkologi i Foulum, mødelokale M2 
Fakultetsledelsesmøde nr. 6 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), 

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Niels O. Nygaard 

(NON), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), 

Michelle Williams (MW), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. 

Andersen (LHA), Mogens Nielsen (MN), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche 

(MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Lars Birkedal (LB)og Niels Halberg (NH), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter  

2. Kortlægning af det faglige landskab v. Flemming Skov, BI-

OS  

3. Opfølgning på fakultetsledelsens studietur til Nanyang 

Rekrutteringskald (Niels Bohr prof., Sapere Aude, Villum-

fond, mv.) v. NCN  

4. Økonomi 

a. Regnskab 2014 

b. FC1 

5. Kommissorier for etablering af forsknings- og myndig-

hedsudvalg på ST 

 

Driftspunkter:  

Meddelelsespunkter 

6. Nyt fra prodekanerne  

        a. Roadmap Forskningsinfrastruktur 2015 ved MN 

7. Meddelelser (bilag) 

a. Kvinder i forskning – Alle talenter i spil  

b. Evaluation rapport GSST  

c. Notat om eksamenssnyd 

d. Opslag om interdisciplinære netværk 

8. Eventuelt 
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Dekanen bød velkommen og takkede ESK og Institut for Agroøkologi for at være vært 

for dagens møde 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger 

 

2. Kortlægning af det faglige landskab v. Flemming Skov, BIOS  

Dekanen bød velkommen til Flemming Skov fra Institut for Bioscience. Flemming 

Skov præsenterede resultaterne af det gennemførte pilotprojekt for Kortlægning af 

det faglige landskab på hele ST og erfaringerne fra brug af resultaterne på hhv. BIOS 

og ANIS. Analysen omfatter over 11.500 artikler offentliggjort af forskere på ST i pe-

rioden 2007 – 2013. Analysen er foretaget i samarbejde med Center for Forsknings-

analyse på BSS. Flemming Skov understregede, at den benyttede metode var den 

samme, som han normalt benytter i sin forskning, og at metoden på den måde er va-

lideret og anerkendt. 

 

Den faglige kortlægning er foretaget ved at sammenligne keywords og forfatternes in-

stituttilhørsforhold. Analysen bygger på de metoder og analyser, som der blev foreta-

get på BIOS i 2014. Flemming Skov præsenterede forskellige måder resultaterne 

kunne præsenteres på, herunder muligheder for sammenligning med andre universi-

teter og forskningsfelter.  

 

Analysen og kortlægningen viste overordnet hvor der allerede eksistere samarbejde 

på ST og internt på institutterne – og samtidig også, hvor der ikke er samarbejde, og-

så selvom der forskes og publiceres inden for de samme eller tæt beslægtede områder. 

Kortlægningen kan dokumentere styrkepositioner, og steder hvor der mangler faglig-

heder og kompetencer. Flemming Skov fortalte, at en af styrkerne ved den valgte me-

tode er, at resultaterne kan præsenteres grafisk, hvilket gør dem meget hurtigere at 

aflæse og dermed fortolke. Han gjorde samtidig opmærksom på, at det er de data som 

danner grundlaget, som sætter grænser for fortolkningen, ikke selve redskabet. 

 

Dekanen takkede for præsentationen og spurgte, om det var muligt for institutterne 

at få adgang til data for deres institut. Flemming Skov bekræftede, at institutterne 

kunne få data og understregede samtidig, at styrken ved data er, at det er validerede 

data. Institutterne skal forvente at afsætte hvad der svare til en uges arbejde i forbin-

delse med analysen.  

 

KLI fortalte om erfaringerne fra ANIS. Metoden havde givet nogle helt nye mulighe-

der. Instituttet har tidligere forsøgt sig med benchmarking på forskellige måder uden 

at opnå succes med det. Ved brug af denne metode kommer man ud over spørgsmålet 

om forskel i optælling af forskellige parametre og at skulle vente på data fra eventuel-

le samarbejdspartnere – her trækker vi selv data på samme måde. PH supplerede 

med, at erfaringerne fra BIOS viser, at det vanskeligste ved brug af denne form for 
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analyse er, at man skal have besluttet, hvilke spørgsmål man vil have svar på på for-

hånd – ellers er det bare en tidsrøver.  

 

Dekanen takkede endnu en gang for præsentationen. Der er lavet et fantastisk arbej-

de, som vi skal sørge for at bringe i spil til gavn for forskningen, institutter og ST. De-

kanen og MON vil gå videre med Flemming Skov for at aftale den fremtidige organi-

sering af arbejdet. 

 

3. Opfølgning på fakultetsledelsens studietur til Nanyang  

Dekanen indledte. Først takkede han alle for en god og inspirerende tur til Singapore.  

Målet med turen var at opnå inspiration til hvad andre gør ifht. hurtig fremskridt på 

rankings. Valget var faldet på Nanyang og ikke Harvard eller MIT, hvor vi meget let 

kunne komme med konklusionen, at de jo kun kan gøre det, fordi de har ligget i top-

pen længe og de har kæmpe endowment.  

 

Formålet med turen til NTU var at besøge en ”fast riser” og en vi kunne sammenligne 

os bedre med. Fokus var at se kun et sted og ikke flere, da vi ønskede at se det fra for-

skellige niveauer. Det at høre historien på mange niveauer gav nuancer, som vi umu-

ligt kunne have set fra top-level præsentation.  

 

Dekanen mente, at det havde været en fantastisk tur – der også havde rystet delta-

gerne sammen som hold, og præsentationerne derude var fantastiske. Programmet 

var stærkt sammensat, med hele deres tophold til at underholde os i 3 dage. Dekanen 

var dybt imponeret og vil betegne de 3 dage som nogen af de allermest lærerige dage, 

han har haft i sin ledelseskarriere.  

 

Dekanen understregede, at selvom NTU har et andet udgangspunkt qua de er ”døren 

til asien”, en stor by, en regering med massiv fokus på vækst, så skal man huske, at 

Danmark og Skandinavien har også et stærkt udgangspunkt. Vi har i modsætning til 

flere lande incl. flere i Europa og Amerika haft konstant funding og høj samfunds-

mæssig prioritering på området.  

 

Det mest interessante var dynamikken i processen fra 2007 til nu. NTU har rykket sig 

enormt hurtigt ifht. målbare parametre. 

 

Dekanen pointerede, at det var vigtigt med en opsamling af erfaringerne fra turen 

med henblik beslutning om, hvad der tages med videre i det strategiske arbejde på 

ST.  

 

Dekanen takkede for de indsendte svar på de to spørgsmål som var udsendt forud for 

mødet: 
 
1. Hvad er de væsentligste årsager til NTU’s kraftige fremgang på 
ranking listerne (prioriteret liste)? 
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2. Hvilke af disse kan/skal implementeres ved ST (prioriteret efter 
vigtighed)? 

 

Alle svarerne var videresendt til alle for at sikre, at alle er fuldt opdaterede ifht. ”fæl-

les hukommelse” og holdning til, hvad vi kan bruge Nanyang besøget til ifht. vores 

strategi. Svarerne udtrykte generelt, at der var tilfredshed med turen og relevansen, 

samt  

at der er enighed om, at vi kan gøre meget af det NTU gør – med nogle forbehold ifht. 

økonomi, lokationsfordel og ledelsesprincipper. 

 

Dekanen viste en oversigt over, hvordan deltagerne prioriterede de forskellige input 

fra studieturen. På den baggrund havde dekanen samlet tilbagemeldingerne i følgen-

de temaer:  

 stærk mission, strategi, fokus på rankings,  

 rekruttering – its about people 

 evaluering af enheder mv. 

 stærk økonomi 

 industriel vekselvirkning 

 moderne undervisningsprogram og moderne undervisningsformer 

 

Dekanen stillede spørgsmålet: hvordan kommer vi videre herfra – hvordan bruger vi 

det til et godt indspil til strategiprocessen? 

 

Det blev besluttet, at afholde et ½ dags temamøde med opsamling på NTU-turen.  

Der blev inden for de udvalgte temaer nedsat nogle små hurtigt arbejdende  grupper, 

der skulle komme med et kort oplæg med forslag til målsætninger for ST, forudsæt-

ninger samt forslag til handlinger til brug for en bredere diskussion. Dekanen takkede 

for debatten og input.  

 

4. Rekrutteringskald (Niels Bohr prof., Sapere Aude, Villum-fond, mv.) v. 

NCN  

Dekanen orienterede. Vi skal sikre, at ST bliver endnu bedre til at bruge de mulighe-

der der er for at få støtte til at rekruttere de excellente forskere til ST – og gerne dyg-

tige fra udlandet. Her kan fakultetsledelsen bidrage med en endnu mere opsøgende 

og aktiv rolle.  

 

Dekanen gennemgik nogle af de forskellige muligheder for støtte til rekruttering af 

excellente forskere: 

- Niels Bohr – professorater, der er frist 1. september. (Tiltrækning af forskere 

fra udenlandsk inst.) Her er en mulighed, som kan være attraktiv for excellen-

te forskere som ønsker at opretholde aktiviteter på hjeminstitutionen (Vi har 

pt Charles Lesher på GEOS)  
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- Sapere Aude - Trin 2 Forskningsleder og trin 3 Topforsker (prof. – niveau) – 

her er der mulighed for at tiltrække talenter fra udlandet enten udlændige el-

ler danskere bosat i udlandet.  

- Villumfonden – Young investigator programme(Post doc/Adjunkter og nyligt 

ansatte lektorer kan søge om bevillinger). Ansøgningsfristen er d. 26. juni.  

 

MON supplerede med at huske på at fristen for ERC Advanced Grants er 2. juni 2015. 

TST fandt også, at ST skulle huske at have fokus på mulighederne for strategiske mid-

ler, når vi kiggede på rekrutteringsstøtte. 

 

5. Økonomi 

a. Regnskab 2014 

Dekanen orienterede. Der var udsendt bilag med det endelige årsresultat for 2014. 

Årsresultatet for ST udviser et minus på 30. mio.kr. Det er 7 mio.kr. mere end oprin-

deligt budgetteret. Regnskabet er blevet godkendt i Universitetsledelsen og bestyrel-

sen for AU  

 

b. FC1 

Dekanen fremlagde forslag til prioritering af de STs dispositionspulje for 2015. Fakul-

tetsledelsen besluttede at reservere midler til startpakker, videnskabelige koordinato-

rer/fundraisere, excellence-stipendier, ingeniørsatsningen, stort apparatur, synergi-

pakker samt studenterrekrutteringspartnerskaber. En nærmere beskrivelse af ud-

møntning vil blive sendt til fakultetsledelsen. 

 

6. Kommissorier for etablering af forsknings- og myndighedsudvalg på 

ST 15 min 

Udkast til kommissorier for forsknings- og myndighedsudvalg var udsendt som bilag. 

 

Dekanen indledte. Kommissorierne er bygget over den samme skabelon, som for er-

hvervsudvalgene.  

 

Dekanen appellerede til, at institutlederne overvejede, om de selv skulle være for-

mænd for de lokale udvalg.  

 

Forskningsudvalg: 

På fakultetsledelsesmødet den 26. marts besluttede Fakultetsledelsen, at der skal på 

etableres Forskningsudvalg efter samme model som Erhvervsudvalg – dvs. et lokalt 

Forskningsudvalg på institutterne og et på fakultetsniveau.  

 

Myndighedsudvalg: 

Det er  tidligere  i fakultetsledelsen kort drøftet, at der - igen efter samme model som 

for hhv. Erhvervsudvalg og Forskningsudvalg - også skal nedsættes Myndighedsud-

valg på fakultetsniveau samt ved de relevante institutter/centre.  
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Fakultetssekretariatet har udarbejdet udkast til kommissorium for begge udvalg, som 

var udsendt til mødet. På baggrund af spørgsmål var der enighed i fakultetsledelsen 

om, at kommissorierne for institut-udvalgene var at betragte som minimumsrammer 

for arbejdet. Af hensyn til samspillet med fakultetsudvalgene er det vigtigt, at udval-

gene kan sikre forberedelse og kontakt op og ned mellem fakultetsudvalg og institut-

terne. 

 

I forlængelse af nedsættelse af et fakultetsudvalg for forskning foreslog MON, at man 

samtidig nedlægger infrastrukturudvalget. Fakultetsledelsen tiltrådte forslaget.  

 

Fakultetsledelsen var enige om, at det skal fremgå tydeligere af kommissorierne, at 

udvalgene er rådgivende organer for institutledelsen. 

 

Dekanen takkede for bidragene. Det blev aftalt, at fakultetsledelsen hurtigst muligt 

skulle sende skriftlige kommentarer til fakultetssekretariatet. Herefter vil endelige 

forslag blive behandlet på kommende fakultetsledelsesmøde. 

 

7. Nyt fra prodekanerne 

 a. Roadmap Forskningsinfrastruktur 2015 ved MON 

MON startede med at takke alle, der havde bidraget til arbejdet. Han orienterede om 

processen med indsendelse af forslag til  til NUFI – AU har indsendt  18 forslag, heraf 

er 11 fra  ST..  

 

MON understregede, at de mange forslag fra AU og ST specifikt havde dokumenteret 

behov for stor infrastruktur over for NUFI og UFM.  

 

Den kommende proces består i, at NUFI nu behandler forslagene. Vi kan ikke forven-

te, at få alle vores forslag efterkommet af NUFI, men MON understregede, at alle for-

slag fra ST er så gode, at det vil være muligt at gå videre med dem over for andre be-

villingsgivere.  

 

8. Meddelelser (bilag) 

a. Kvinder i forskning – Alle talenter i spil  

b. Evaluation rapport GSST  

c. Notat om eksamenssnyd 

             d. Opslag om interdisciplinære netværk 

 

9. Eventuelt 

 Næste ordinære fakultetsledelsesmøde den 28. maj bliver med fokus på op-

følgning på problemanalysen på det administrative område. Sekretariatsle-

derne og funktionscheferne deltager derfor på en del af mødet. Det betyder, at 

mødet forlænges således at der efterfølgende er ”almindeligt” fakultetsledel-

sesmøde. 

Planen er følgende: 
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              Kl. 13.15 – 16.15 Fællesmøde med fakultetsledelsen, institutsekretariatsledere    

              og funktionscheferne  

              Kl. 16.30 – ca. 18.00 Almindeligt fakultetsledelsesmøde 

   

 På sidste fakultetsledelsesmøde informerede indkøbschef Anne Sofie Hede-

mann om ændringer på indkøbsområdet – herunder at der skal udpeges loka-

le indkøbskoordinatorer. 

ST er nu blevet bedt om at udpege indkøbskoordinatorer – en pr insti-

tut/center - inden den 1. juni 2015.  

 

 EliteForskprisen 2016: 

Der er pt indløbet 4 navne. Institut- og centerlederne blev opfordret til at 

overveje yderligere kandidater.  

 

 Sommerfest 2015: 

Tilmeldingen til sommerfesten er åben. Der er frist for tilmelding d. 18. maj. 

Dekanen opfordrede til at være med til at sikre en ligeså stor tilslutning til 

sommerfesterne, som der var sidste år. 

 

Dekanen erindrede 0m indstilling til ST-priserne, som uddeles i forbindelse 

med sommerfesten. Der uddeles følgende priser: 

 ST Science Award 2015: Tildeles et fremragende forskningsresultat 

 ST Industrial Collaboration Award 2015: Tildeles et fremragende er-

hvervssamarbejde 

 ST Education Award 2015: Tildeles en fremragende undervi-

ser/undervisningsinitiativ* 

 ST Talent Award 2015: Tildeles en fremragende ph.d.-studerende 

 ST Public Sector Consultancy Award 2015: Tildeles en fremragende ind-

sats ift. myndighedsbetjening 

 ST TAP Award 2015: Tildeles en fremragende TAP-indsats) 

 

Frist for indstilling er 28. maj 2015 til bsa@au.dk 

 

 Ledelsestræning: 

PH spurgte til status for det kommende ledelsestræningsprogram. MFL ori-

enterede om, at det pt var i miniudbud, men at vi fortsat forventer, at køre ef-

ter planen.  
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